
KETAUS VYRYKLĖ SU 3 ČIAUPAIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MODELIS
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SURINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 

SVARBU

Prieš prijungdami prietaisą prie dujų baliono, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad susipažintumėte su prietaiso
veikimu. 

Išsaugokite šią instrukciją, kad prireiktus, galėtume ja pasinaudoti. 
Bet kokios šio prietaiso modifikacijos gali būti pavojingos.

Įspėjimas: šio  prietaiso  naudojimo  metu  išsiskiria  anglies  dioksidas,  kuris  gali  būti  pavojingas,  jei  pasiekiama  didelė  jo
koncentracija. Todėl gaminys turėtų būti naudojamas tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje, siekiant užtikrinti degimui reikalingo
oro patekimą ir neleisti susidaryti nesudegusių dujų mišiniui.

NENAUDOTI PRIETAISO UŽDAROJE PATALPOJE

VIRYKLĖS TECHNINIAI DUOMENYS
Dujų kategorija I3+ 
Darbinis slėgis G30/G31     28–30mbar/37  mbar 
SX injektoriaus skersmuo
Centrinio injektoriaus skersmuo
DX injektoriaus skersmuo 

0,85 mm
0,80 mm
0,85 mm

Vardinė galia 8,6 kW
Dujų sąnaudos 625 g/val. – 614 g/val.

SURINKIMAS

Pridėtais varžtais pritvirtinkite atramas prie viryklės degiklio. Saugiai suveržkite prietaisą ir patikrinkite jo stabilumą ir tvirtumą.
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PRIETAISO SUMONTAVIMO INSTRUKCIJA

Toliau nurodytus veiksmus būtina atlikti gerai vėdinamoje aplinkoje, saugiu atstumu nuo liepsnos, kibirkščių ar degių medžiagų.

1) Prijunkite viryklę prie dujų baliono gumine žarna, skirta suskystintoms naftos dujoms, laikydamiesi standartų, taikytinų šalyje,
kurioje viryklė naudojama.

2) Žarna turi būti ne ilgesnė nei 1,5 m ir ją reikia keisti ne rečiau nei kas 4 metus, remiantis teisės aktais, galiojančiais šalyje,
kurioje viryklė naudojama.

3) Reguliariai tikrinkite guminės žarnos būklę. Negali būti jokių įskilimų ar nusidėvėjimo požymių. Laikykite toliau nuo karštų ar
aštrių paviršių. 

4) Dujų  balionui  prie  viryklės  prijungti  visada  naudokite  žemo  slėgio  reguliatorių.  Reguliatoriaus  fiksuota  kalibruotoji  vertė
PRIVALO būti 28–30 mbar, kai naudojamas butanas, ir 37 mbar, kai naudojamas propanas.

5) Šalyse, kur leidžiama vartotojams patiems atlikti montavimo darbus, vieną žarnos galą reikia pritvirtinti prie viryklės, o kitą –
prie reguliatoriaus (2), naudojant METALINES SĄVARŽAS, TINKAMAS NAUDOTI SU DUJOMIS (4).

6) Dujų balioną viryklės atžvilgiu statykite taip, kad žarna nepersisuktų.
7) Pastatykite viryklę ant žemės ar grindų, visada tik horizontalioje padėtyje. Niekada nestatykite viryklės ant paviršių, pagamintų

iš medinių, plastikinių ar iš kitų degių medžiagų.
8) Nelaikykite dujų baliono kur jį gali paveikti tiesioginiai saulės spinduliai, arti ugnies, kibirkščių ar šilumos šaltinių.
9) Nelaikykite dujų baliono namuose ar nevėdinamose vietose.
10) Nemėginkite naudoti gamtinių dujų.

ĮSPĖJIMAS

1) NIEKADA netikrinkite, ar dujos nenuteka, atvira liepsna. Visada naudokite tik specialiai šiam tikslui skirtą purškiamą muilino
vandens skystį (Revelgas art.1726).

2) Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite visus sujungimus.
3) Niekada nenaudokite prietaiso, tvirtai nepritvirtinę guminės žarnos minėtomis metalinėmis sąvaržomis (4).
4) ŽARNĄ BŪTINA PAKEISTI PASIBAIGUS JOS GALIOJIMO LAIKUI ARBA KAI MATOMOS IŠDILIMO AR

NUDEGIMO ŽYMĖS.
5) Nenaudokite prietaiso, jei nuteka dujos arba prietaisas yra sugedęs ar blogai veikia.
6) Įspėjimas: viryklės korpusas (pagrindas) naudojimo metu gali įkaisti. Prietaisą lieskite tik dėvėdami pirštines.

VEIKIMAS 

1) Pastatykite viryklę ant stabilaus, horizontalaus, nekaistančio ir nedegaus paviršiaus.
2) Viryklę statykite saugiu atstumu nuo degių medžiagų ir šilumai jautrių daiktų.
3) Įsitikinkite, kad visi viryklės čiaupai UŽDARYTI (pasukti pagal laikrodžio rodyklę).
4) Atsukite dujų baliono čiaupą iki galo. 
5) Paspauskite ir iki galo pagal laikrodžio rodyklę atsukite norimo uždegti degiklio čiaupą.
6) Tuo pačiu metu prie norimo uždegti degiklio įžiebkite liepsną.
7) Įsitikinkite, kad degiklis uždegtas.
8) Jei dėl kokių nors priežasčių (vėjo gūsio, išpilto skysčio) ugnis užgeso, nedelsdami uždarykite degiklio čiaupą ir dujų baliono 

vožtuvą. Išsiaiškinkite užgesimo priežastį ir, jei problemos nesusijusios su uždegimo procesu, bandykite dar kartą.
9) Baigę naudotis prietaisu, uždarykite čiaupus ir dujų baliono vožtuvą.
10) Virš degiklio pastatykite puodą, patikrinkite ar jis ir pati viryklė stovi stabiliai ir lygiai.
11) Liepsna neturi būti didesnė už puodo dugno skersmenį.
12) Prižiūrėkite, kad iš puodo neišbėgtų skysčiai ir neužgesintų ugnies.
13) Nejudinkite veikiančios viryklės.

PRIEŽIŪRA

1) Prietaisą valykite tik tada, kai jis yra šaltas.
2) Prietaisą valykite drėgna šluoste.
3) Nenaudokite valiklių.
4) Nelieskite oro reguliatoriaus.

DT Istr (104988) 03/11 – Peržiūrėta 2012-09-01              3



PO NAUDOJIMO

1) Užsukite dujų baliono čiaupą.
2) Uždarykite viryklės čiaupą.
3) Palaukite, kol viryklė atvės, ir sudėkite ją į dėžę.

DUJŲ BALIONO KEITIMAS

1) Pakuotėje nėra įrangos, reikalingos prietaisui prie dujų baliono prijungti: tinkamo slėgio reguliatoriaus (žr. techninių duomenų
plokštelę), 1,5 m. ilgio žarnos, atitinkančios šalies, kurioje įrenginys naudojamas, įstatymų reikalavimus, 2 sąvaržų, purškiamo
skysčio dujų nuotėkiui aptikti (RevelGas Article 1726).

2) Dujų balionas turi būti keičiamas gryname ore ir visada saugiu atstumu nuo atviros liepsnos ir (ar) degių medžiagų.
3) Įsitinkite, kad degiklio ir baliono čiaupai tvirtai uždaryti.
4) Atsukite slėgio reguliatorių nuo dujų baliono čiaupo.

5) PRIEŠ  PRISUKDAMI  REGULIATORIŲ  PRIE  NAUJO  DUJŲ  BALIONO,  ĮSITIKINKITE,  KAD
REGULIATORIUJE YRA TARPIKLIS IR JIS YRA GEROS BŪKLĖS.

6) Užsukite slėgio reguliatoriaus veržlę ant dujų baliono čiaupo sriegio.
7) Naudodami  specialų  purškiamą  skystį  (RevelGas  art.  1726)  patikrinkite,  ar  nenuteka  dujos,  kai  čiaupas  yra  uždarytas  ir

atidarytas.

PATARIMAI KAIP TEISINGAI NAUDOTI GAMINĮ

1) Nelaikykite jokių daiktų virš viryklės ar šalia jos arčiau nei 1 m atstumu.
2) Neleiskite naminiams gyvūnams laisvai bėgioti šalia viryklės.
3) Niekada nepalikite veikiančios viryklės be priežiūros.
4) Niekada nepalikite viryklės vaikams pasiekiamoje vietoje. 
5) JEI  PRIETAISAS  VEIKIA  BLOGAI  ARBA  PAJUTOTE  DUJŲ  KVAPĄ,  NEDELSDAMI  UŽSUKITE  DUJŲ

BALIONO ČIAUPĄ.
6) NEREMONTUOKITE prietaiso patys. Susisiekite su pardavėju.
7) ĮSPĖJIMAS: viryklės dalys gali įkaisti. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
8) Iš  dalies  ar  visiškai  užsikimšus  oro  angoms,  nedelsdami  nustokite  naudotis  gaminiu,  uždarykite  čiaupus  kaip  aprašyta  ir

pristatykite viryklę į garantinio aptarnavimo centrą.
9) ĮSPĖJIMAS: maksimalus kaitinamų puodų skersmuo – 500 mm. Nenaudokite didesnio skersmens puodų.
10) Jei prietaiso nenaudojate, laikykite jį sausoje vietoje, originalioje pakuotėje.
11) Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, patikrinkite čiaupus ir degiklius, kad jų viduje nebūtų purvo (ar vorų). 

Gamintojas  neprisiima  atsakomybės  už  bet  kokią  asmeniui  ar  nuosavybei  padarytą  žalą,  atsiradusią  dėl  netinkamo  produkto
naudojimo arba šios instrukcijos nesilaikymo. Gaminiui taikoma dvejų metų garantija, skaičiuojant nuo įsigijimo dienos, su sąlyga,
kad gaminys  nebuvo modifikuotas,  apgadintas ar pažeistas. Gaminį būtina pateikti  kartu su jo pirkimo kvitu,  kuriame nurodyta
pirkimo data.
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